
  

صعود قیمت نفت با آغاز تحریم های روسیه

قیمت نفت روز سه شنبه در پی فعال شدن مکانیزم سقف قیمت گروه 
از طریق دریا،  اروپا علیه واردات نفت روسیه  اتحادیه  هفت و تحریم 

افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با ۶۶ سنت افزایش، به 
۸۳ دالر و ۳۴ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با ۷۰ سنت افزایش، به ۷۷ دالر و ۶۳ سنت در هر بشکه 
رسید. بهای معامالت نفت، شب گذشته پس از این که آمار بخش خدمات 
آمریکا که نگرانی ها نسبت به ادامه تحکیم سیاست پولی از سوی فدرال 

رزرو را برانگیخت، بیش از سه درصد سقوط کرده بود.
سقف قیمت گروه هفت برای نفت روسیه، در راستای تالش غرب برای 
محدود کردن توانایی مسکو برای تامین مالی جنگ در اوکراین فعال شده 
اما روسیه اعالم کرده است که از این مکانیزم، تبعیت نخواهد کرد حتی اگر 
مجبور شود تولیدش را کاهش دهد. سقف قیمت که از سوی کشورهای 
گروه هفت، استرالیا و اتحادیه اروپا اجرا می شود، عالوه بر تحریم اتحادیه 
اروپا علیه واردات نفت روسیه از طریق دریا است. آمریکا، کانادا، ژاپن 
و انگلیس هم تدابیر مشابهی را اعالم کرده اند. کشورهای گروه هفت و 
استرالیا هفته گذشته با تعیین سقف قیمت ۶۰ دالر در هر بشکه برای نفت 

روسیه که از طریق دریا صادر می شود، موافقت کردند.
ژاپن از روز دوشنبه سقف قیمت ۶۰ دالر در هر بشکه برای نفت روسیه 
را به اجرا گذاشت اما نفت خامی که از پروژه ساخالین ۲ وارد می شود را 
از این مکانیزم مستثنی کرد.  دولت ژاپن در بیانیه ای اعالم کرد تصمیم 
برای معاف شدن نفت خام پروژه ساخالین ۲ روسیه که شرکت های انرژی 
ژاپنی پس از خروج شرکت شل، همچنان  سهم شان را در آن حفظ کردند، 
انرژی ژاپن گرفته شد. اقدامات بیشتر علیه صادرات  بر اساس امنیت 
فرآورده های نفتی روسیه که قرار است از پنجم فوریه سال ۲۰۲۳ آغاز شود، 

در زمان دیگری اعالم خواهد شد.
قیمت گرید نفتی اسپو روسیه که از بندرخاور دور کازمینو صادر می شود، 
روز دوشنبه در بازارهای آسیایی حدود ۷۹ دالر در هر بشکه فروخته شد 
که تقریبا یک سوم باالتر از سقف قیمت تعیین شده برای نفت روسیه از 

سوی گروه هفت و اتحادیه اروپا بود.
روسیه ساالنه ۶۵ میلیون تن گرید نفتی اسپو را از طریق خط لوله سیبری 
شرقی-اقیانوس آرام صادر می کند که شامل ۳۵ میلیون تن صادرات نفت 

از طریق بندر کازمینو است.
در این بین، اوپک و متحدانش که به اوپک پالس معروف هستند، در 
جلسه روز یکشنبه وزیران این گروه، سیاست تولید را تغییر ندادند و برنامه 
اکتبر را دنبال می کنند که بر اساس آن، هدف تولید گروهی به میزان دو 

میلیون بشکه در روز از نوامبر تا پایان سال ۲۰۲۳ پایین برده شده است.
بر اساس گزارش رویترز، در چین، شهرهای بیشتری محدودیت های 
کرونایی را طی آخر هفته گذشته تسهیل کردند و این خوش بینی ایجاد 
شد که تقاضا برای سوخت در بزرگترین واردکننده نفت جهان بهبود پیدا 
خواهد کرد. فعالیت تولیدی و تجاری در چی که دومین اقتصاد بزرگ 
جهان است، امسال از تدابیر سخت گیرانه برای جلوگیری از شیوع بیماری 

کووید ۱۹، آسیب دیده است.

وزیر نیرو مطرح کرد
امضا ۱۷ سند همکاری در آخرین سفر مقامات 

تاجیکستان به ایران

وزیر نیرو گفت: تاکنون ایران و تاجیکستان ۱۴ کمیسیون برگزار کرده و 
اسناد مختلفی به امضا رسیده است،اما در آخرین سفر مقامات تاجیکی 

به ایران ۱۷ سند همکاری به امضا رسید.
پانزدهمین اجالس کمیسیون  نیرو در  به گزارش خبرنگار مهر، وزیر 
مشترک اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری تاجیکستان گفت: 
پیشینه تاریخی مشترک دالیلی برای توسعه روابط بین دو کشور بوده که با 

روی کار آمدن دولت سیزدهم توسعه روابط اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: رئیس جمهور پس از انتخابات اولین سفر خود را برای 
برگزاری جلسه مشترک با رئیس جمهور تاجیک به شهر دوشنبه داشت 
که در این سفر ۸ سند به امضا رسید و پس از آن اجالس شانگهای بود 
که ایران توانست عضو رسمی شانگهای شود. وزیر نیرو اضافه کرد: تاکنون 
۱۴ کمیسیون مشترک برگزار شده و اسناد مختلفی به امضا رسیده که در 

آخرین سفر مقامات تاجیکی ۱۷ سند همکاری به امضا رسید.
اسنادی که در طول زمان امضا شده بخشی از آنها اجرایی و بخشی 
با  مختلف  بخش های  در  دو کشور  که مسئولین  است  آن ضروری  از 
پیگیری های مستمر آنها را اجرایی کنند. اگر آمار مبادالت اقتصادی را مرور 
کنیم در سال ۲۰۲۲ رشد ۳۰۰ درصدی داشته ایم. وی افزود: با فعال شدن 
بخش های اقتصادی دو کشور شاهد مبادالت اقتصادی مضاعفی هستیم 
که امیدواریم در سال های نیز ادامه دار باشد. البته الزم به ذکر است که در 
سال ۲۰۱۳ مبادالت بین ایران و تاجیکستان بسیار بیشتر بوده و برای تداوم 

این مبادالت باید هیئت های دو کشور فعال باشند.
محرابیان با اشاره به اینکه پانزدهمین اجالس یک نقطه شاخص دارد 
اضافه کرد: هیئت حاضر یکی از عالی ترین رتبه های هیئت در آن قرار دارند 
و انتظار داریم در این اجالس به توافقات بی نظیری برسیم. وزیر نیرو 
اضافه کرد: در شرایط فعلی لزوم بخش خصوصی و فعال شدن آن مد نظر 
طرفین است و پیش بینی شده این هیأت دیدار هابی با بخش خصوصی 
داشته باشند و هیئت تاجیک برای سرمایه گذاری استقبال کند. همچنین 
دلیر جمعه رئیس تاجیکستانی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور با 
اشاره به اینکه همکاری سازنده ای بین دو کشور آغاز شده است، گفت: 
این همکاری ها در قالب برگزاری نمایشگاه ها و همچنین سرمایه گذاری در 
بخش های مختلف صنعتی و …اجرا شده است. او افزود: مناسبات های 
بین دو کشور تنها در بخش اقتصادی نبوده و در زمینه فرهنگی، تاریخی 

و… اجرا شده و امضای ۱۷ سند در همین راستا انجام شده است.

تهران-اسالم آباد به داوری بین المللی می روند؟

معادله آی پی؛ از وقت کشی تا تخفیف
ایران  نفت  ملی  شرکت  اسبق  عامل  مدیر 
گفت: تحریم ها روی صادرات گاز تاثیر زیادی 
دچار  را  وجوه  جابجایی  قطعا  اما  نداشته 
به  اختالل می کند، در هر حال صادرات گاز 
طرح  نیست.  جدی  چندان  فعال  پاکستان 
در  ایران  تحریم  بحث  به  مربوط  موضوعات 
واقع یک بازی برای امتیاز گرفتن و یا تخفیف 
است و یا اینکه در نظر دارند در معامالت با 

دیگر کشورها امتیازگیری کنند.
علی کاردر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، در ارزیابی صادرات گاز به پاکستان اظهار 
داشت: ابتدا اینکه صادرات مازاد گاز به تمام 
کشورهای همسایه مثل افغانستان، پاکستان 
و آن سوتر هند، کشورهای حاشیه خلیج فارس 
استراتژی  نظر  از  و  گیرد  قرار  اولویت  در  باید 
انرژی بسیار بااهمیت است. در مورد صادرات 
به پاکستان آنها عالقمند بودند که ما به عنوان 
کشور مبدا پروژه احداث خط لوله در این کشور 
را فاینانس کنیم اما منابع مالی ما این اجازه را 

نمی داد، بنابراین عمال پروژه معلق ماند.
در  مالی  لحاظ  به  پاکستان  افزود:  وی 
شرایط خوبی نیست و اکنون نیاز انرژی خود 
دریافت  کشورها  دیگر  از  تخفیف هایی  با  را 
می کند اما اگر نخواهد گاز را از ایران دریافت 
و ترکمنستان را جایگزین ما کند قطعا هزینه 
از  باید  اینکه  ضمن  بپردازد،  باید  بیشتری 
بر  عالوه  قطعا  که  کند  عبور  افغناستان 
هزینه های مالی هزینه های امنیتی هم در پی 
دارد. یا اینکه باید از مرزهای ایران عبور کند 
اگر  ندارد، در حالی که  امکان وجود  این  که 
۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلومتر خط احداث کند، می تواند 
پرمصرف  شهرهای  وارد  را  ایران  طبیعی  گاز 

خود کند.
مدیر عامل اسبق شرکت ملی نفت ایران در 
ادامه گفت: از سوی دیگر هند نیز باتوجه به 
رشد باالی اقتصادی مصرف کننده بزرگ انرژی 
پروژه های  مورد  در  کشور  این  با  البته  است 
ال ان جی مذاکراتی صورت گرفته اما آنها هم در 
فاینانس و قیمت گذاری سختگیری می کنند. 
در مورد هند بنا بود از مسیر خط لوله دریایی 
صادرات صورت گیرد که اجرا نشد، دیگر اینکه 
این  که  شود  اجرا  ال ان جی  پروژه  بود  قرار 

برنامه همچنان در پلن ها قرار دارد. 
به  را  گاز  پاکستان  اکنون  اینکه  بیان  با  وی 
صورت ال ان جی از قطر دریافت می کند، درباره 

تاثیر تحریم ها بر تعلل اسالم آباد برای دریافت 
گاز ایران بیان کرد: تحریم ها روی صادرات گاز 
تاثیر زیادی نداشته اما قطعا جابجایی وجوه را 
دچار اختالل می کند، در هر حال صادرات گاز 
نیست. طرح  فعال چندان جدی  پاکستان  به 
موضوعات مربوط به بحث تحریم ایران در واقع 
یک بازی برای امتیاز گرفتن و یا تخفیف است 
و یا اینکه در نظر دارند در معامالت با دیگر 

کشورها امتیازگیری کنند.
پروژه های  در  روسیه  نقش  درباره  کاردر 
آنچه  کرد:  خاطرنشان  ایران  گاز  صادرات 
مسلم است ما و روسیه دو کشور رقیب گازی 
هستیم، رقبا سعی می کنند که هر کدام بازار 
خود را حفظ کنند و از ورود دیگری جلوگیری 
که  است  درست  اروپا  بازار  مورد  در  کنند. 
اینکه  واقعیت  اما  کرد  ایجاد  موانعی  روسیه 
ضمن  و  است  طوالنی  اروپا  تا  ایران  فاصله 

به  صادرات  امکان  ما  که  گازی  میزان  اینکه 
بوده  کم  بسیار  داشته ایم  را  اروپا  اتحادیه 
است، بنابراین ما ابتدا باید همسایگان را در 
در  اروپا  اینکه  باضافه  دهیم،  قرار  اولویت 
مصرف  کاهش  سمت  به  طبیعی  مکانیسم 
مصرف  منحنی های  یعنی  دارد  میل  انرژی 
انرژی های جایگزین  نشان می دهد به سمت 
مثل تجدیدپذیرها و حتی اتمی حرکت می کند 
و در زمینه مصرف نفت و گاز روند کاهشی 
پاکستان  و  هند  برعکس  می کند،  طی  را 
بعبارت  هستند.  آتی  جدی  مصرف کنندگان 
دارد،  باالیی  هزینه  اروپا  به  صادرات  دیگر 
منطقی نیست که روی این مسیر تمرکز کنیم، 
باید اولویت را روی آسیا بخصوص شرق مثل 

چین، ژاپن و کره جنوبی بگذاریم. 
 TAKE وی درباره اینکه قراردا ما با پاکستان
OR PAY است و ما امکان به داوری رفتن را 

داریم، گفت: به لحاظ سیاسی منطق ندارد که 
ما به سمت دادگاه و KLAIM کردن برویم، 
اجازه  باید  بسوزانیم  را  قراردادها  این  نباید 
دهیم که پایدار بمانند، به دادگاه رفتن باعث 
دعوا  بین المللی  محافل  در  همواره  می شود 
داشته باشیم و عموما برای موارد نادر طرفین 
به داوری می روند، در داوری هم معموال به 
تاکید  یعنی  می شود  توصیه  کشور  دو  پیوند 
تجاری  توسعه  و  رونق  و  بر  عموما  داوری ها 

است.
ایران  نفت  ملی  شرکت  اسبق  عامل  مدیر 
درباره همکاری با روسیه برای صادرات گاز به 
پاکستان نیز تصریح کرد: ما می توانیم گاز را از 
روسیه وارد کنیم و در جایی که کمبود داریم 
از نظر تامین گاز منشا  گاز را باالنس کنیم، 
این روند خللی در  مطمئن بوجود می آورد و 

تجارت گازی ما ایجاد نخواهد کرد.

اخبار

کاردر: در مورد بازار اروپا 
درست است که روسیه موانعی 

ایجاد کرد اما واقعیت اینکه 
فاصله ایران تا اروپا طوالنی 

است و ضمن اینکه میزان گازی 
که ما امکان صادرات به اتحادیه 
اروپا را داشته ایم بسیار کم بوده 

است

انرژی
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تاسیس شرکت سهامی خاص جهان ساز سپنتا درتاریخ 1401/09/12 به شماره ثبت 11415 به شناسه ملی 
14011713274 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
کلیه  اندازی  راه  و  نصب  داخلی طراحی،  ودکوراسیون  قبیل-طراحی  از  :خدماتی  فعالیت  موضوع  میگردد. 
سیستم های الکترونیکی مجاز اعم از نصب دوربین های مدار بسته و انتقال تصویر و سیستم های کنترل 
کیفیت- دزدگیر-درب های برقی- نصب و راه اندازی و فروش سیستم های مجاز -کلیه خدمات در زمینه 
طراحی و اجرای کلیه پروژه های مهندسی وتاسیساتی وساختمانی-اجرای کلیه پروژه های تاسیساتی برقی 
و مکانیکی اعم از حرارتی وبرودتی و جوشکاری صنعتی خطوط لوله , تعمیر ونگهداری و مرمت تجهیزات و 
تاسیساتی- نصب و راه اندازی و اجرای شبکه های کامپیوتری مجاز ، دزدگیر حرفه ای - طراحی ، نصب و 
تجهیز و راه اندازی تاسیسات و تجهیزات سیستم های مخابراتی مجاز و خدمات پس از فروش تامین قطعات 
- اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای مجاز معتبر داخلی و خارجی خرید و فروش-اخذ وام و تسهیالت بانکی 
بصورت ریالی و ارزی امور حمل و نقل درون شهری شامل اداره امور نقلیه و رانندگی درون شهری- صادرات 
و واردات کلیه کاالهای مجاز -تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیر از 
رایانه-خدمات فنی خودرو موارد مشابه -امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا ،اداره رستوران 
و بوفه و موارد مشابه-خدمات عمومی شامل نامه رسانی،تنظیفات و پیشخدمتی و امور آبدارخانه و..-خدمات 
پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه - نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای 
سبز و موارد مشابه - امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی 
و موارد مشابه- نصب کنتور برق- نصب پایه و تعمیر شبکه خدمات اداری - محوطه سازی و خدمات کارت 
پارک- طراحی و ساخت انواع آسانسور، باالبر و پله برقی، فروش، تهیه و توزیع کلیه قطعات مرتبط با آسانسور، 
باالبر و پله برقی، ساخت کابین و متعلقات، نصب و فروش انواع درب های اتوماتیک و کنترل از راه دور، واردات 
وصادرات قطعات مجاز آسانسور، باالبر و پله برقی اعم از قطعات مکانیکی و الکترونیکی، ارائه خدمات تعمیر، 
بازسازی و نگهداری انواع آسانسور باالبر و پله برقی، اخذ نمایندگی از شرکت های ایرانی و خارجی تولید 
کننده لوازم آسانسور، باالبر، پله برقی و درب های اتوماتیک-خدمات تامین نیروی انسانی- ادارات دولتی و 
نهادهای خصوصی-شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی با رعایت قوانین و مقررات جاری 
کشور پس از اخذ مجوز از مراحع ذیصالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
بویراحمد،  وبویراحمد، شهرستان  استان کهگیلویه   : اصلی  نامحدود مرکز  به مدت  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت 
بخش مرکزی، شهر یاسوج، بنسنجان، خیابان فرعی1]شهیدعبدالهادی ملک حسینی[، کوچه ))سید ابراهیم 
از مبلغ  حیدری((، پالک 0، طبقه همکف کدپستی 7591643495 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
1,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 30051004 مورخ 1401/08/19 نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران 
با کد 3005 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای نوید جهان به شماره ملی 4240325099 به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای زواره جهان به شماره 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای صادق جهانپور به شماره ملی  ملی 4250510591 به سمت 
4250987711 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی 
و اداری باامضاء نوید جهان )مدیرعامل وعضوهیئت مدیره( همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای علی اکبر فرج نیا حسین آباد به شماره ملی 4220305351 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت 1 سال آقای فرشید روزفراخ به شماره ملی 4220489886 به سمت بازرس اصلی به 
مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج )1422730(

امالک متقاضیان واقع در یخش یکشرق
 اراضی واقع در روستای هتکه پشت پالک ۲۸۰۶_ اصلی

مربع  متر   ۱۲۱۷۰ مساحت  به  کبریا  مسلمی  رضا  حمید   : فرعی   ۴۱۲
خریداری از مریم رنجبر محرز گردید

اراضی واقع در علمدارو کتی پالک ۲۸۱- اصلی
یک  ششدانگ  به  نسبت  شیاده  جبارزاده  مجتبی  سید  فرعی:   ۱۰۰۷۵
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت۱۵۲/۷۰ متر مربع خریداری از رجبعلی 

جبارزاده محرز گردید
اراضی واقع در سیاهکالمحله پالک ۲۸۱۶- اصلی

۲۱۷۵ فرعی: زهرا علی نیاکالئی  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی بمساحت۲9۸/۷۰ متر مربع خریداری ازشربانو غالم زاده محرز 

گردید
امالک متقاضیان واقع در بخش ۲

اراضی واقع در حمزه کال پالک ۲۳۲۶ -اصلی
ششدانگ  به  نسبت  بستی  کله  الیاسی  ماهرخ  فرعی:   ۱۲۰ از   ۱۲۶9۲
یک قطعه زمین با بنای احداثی ششدانگ عرصه وقف می باشد بمساحت 

۲۰۶/۸۵ متر مربع خریداری از مجید عسگریان محرز گردید
اراضی واقع در بازگیرکال پالک ۲۵۰۸_ اصلی

۵۸۷ فرعی از ۱۳ فرعی : جواد حسین پور نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی ششدانگ عرصه وقف می باشد بمساحت ۱۸۶/۳۰ متر 

مربع خریداری از لیال نبی زاده محرز گردید
اراضی واقع در اوشیب پالک ۳۶۲۴ -اصلی

به  نسبت  طبری  محمدی  ابراهیم  محمد   : فرعی   ۸۵ از  فرعی   ۳۲۶۶
مربع  متر   ۲۰۰/۲۰ بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

خریداری از حسن تبار مالحسن محرز گردید
اراضی واقع در امیرکال پالک ۴۴۶۲- اصلی

۱ فرعی : مهران مرعشیان اطاقسرا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی بمساحت ۱۱۴/۷۲ متر مربع خریداری از علی کاشفی پور 

محرز گردید
اراضی واقع در امیرکال پالک ۴۷۱۰- اصلی

زمین  قطعه  یک  به ششدانگ  نسبت  امیری  زاده  رضا  زهرا   : فرعی   ۶
بمساحت ۷9 متر مربع خریداری از علی اصغر رسولی امیری محرز گردید

اراضی واقع در بندرکال پالک ۴۸۶۵- اصلی
۴۱۱۶ فرعی : رجبعلی پورملک امیری نسبت به ۲ دانگ و فرامرز بابازاده 
نسبت به ۴ دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی 
بانضمام ۱۳ سیر و ۱۱ مثقال و 9 نخود عرصه که باقیمانده عرصه معادل ۵ 
دانگ و۱ سیر و ۸ مثقال و ۶ نخود وقف هالل احمر و ۲۳ سیر و ۸ مثقال و ۱۱ 
نخود وقف عام و ۱ سیر و ۳ مثقال و ۲۲ نخود ثلث باقی می باشد. بمساحت 

۱۳۳/9۳ متر مربع خریداری محترم رضائی محرز گردید
۴۱۱۷ فرعی: سورا امینی بارفروشی و مژگان نفیسی و عباس شاکری و اال 
هر یک نسبت به ۲ دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 

بمساحت ۲۷۳ متر مربع مالکیت با سند مالکیت مشاعی محرز گردید 

۴۱۱۸ فرعی : غالمرضا سیفی چهره و یاسر محسنی مجد و افسانه علی 
الناز  و  نژاد صلحدار  و محمود محمد  بیشه  تبار  و حمید حسن  نیاکالئی 
وو  مشاع  از ۲۴۰ سیر  مشاع  به ۳۰ سیر  نسبت  همگی  امیری  شریفیان 
حسین ذوالفقاری عزیزی نسبت ۶۰ سیر مشاع از ۲۴۰ سیر از ششدانگ 
اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی بانضمام ۱۳ سیر و ۱۱ مثقال و 9 نخود 
عرصه که باقیمانده عرصه معادل ۵ دانگ و ۱ سیر و ۸ مثقال و ۶ نخود وقف 
هالل احمر و ۲۳ سیر و ۸ مثقال و ۱۱ نخود وقف عام و ۱ سیر و ۳ مثقال و 
۲۲ نخود ثلث باقی می باشد بمساحت ۳۳۰ متر مربع خریداری از فتحعلی 

یحیی نتاج محرز گردید 
بنای  با  اعیانی یک قطعه زمین  ۴۱۱9 فرعی: حمید مسلمی ششدانگ 
احداثی بانضمام ۱۳ سیر و ۱۱ مثقال و 9 نخود عرصه که باقیمانده عرصه 
معادل ۵ دانگ و ۱ سیر و ۸ مثقال و ۶ نخود وقف هالل احمر و ۲۳ سیر و ۸ 
مثقال و ۱۱ نخود وقف عام و ۱ سیر و ۳ مثقال و ۲۲ نخود ثلث باقی می باشد 

بمساحت ۲۳۲/۴9 متر مربع خریداری از طاهره سید یوسفی محرز گردید
اراضی واقع در روستای رمنت پالک ۲۸۷۲ -اصلی

۲۰۰۰ فرعی: حلیمه درزیان رمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی بمساحت ۱۸۱/۸۰ متر مربع خریداری از علی اصغر درزیان 

محرز گردید
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  موجب  به  لذا 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به  فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیراالنتشار در 
شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشارآگهی، رای هیأت الصاق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع  به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  باید  معترض 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدید دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض، گواهی تقدم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که 
قبل اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم 
اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید 
حدود به صورت همزمان با اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در 
جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را 

به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰9/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰9/۱۶

سید مهدی حسینی کریمی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بابل

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران

 نظر به دستور مواد ۱و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی بابل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ذیل آگهی می گردد:

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی بابل

شناسه آگهی:
1410329

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شیروان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر کالسه 1401/210  و رای شماره 140160307114002446 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  ثبت ملک شیروان تصرفات  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر 
علی حیدری فرزند حیدرعلی  به شماره شناسنامه 569 صادره از در ششدانگ یک قطعه 
باغ به استثنا ثمن اعیان به مساحت 4378/24 متر مربع، قسمتی از پالک 3 اصلی امیر آباد  
برابر پاسخ  از محل مالکیت مرحوم حیدرعلی حیدری و  ناحیه 4 شیروان بخش 5 قوچان 
1 ماده  به تبصره  به شماره وارده 29/1401/38508 - 1401/07/10 مستند  جهاد کشاورزی 
لذا به منظور اطالع عموم  6 قانون تعیین تکلیف، بدون درج  اعیانی محرز گردیده است. 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/16
شناسه آگهی: 1413500

علی محمودی
رئیس ثبت اسناد و امالک 


